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    Az Orbán (Urbanus) jelentése: ‚finom viselkedés’ (urbanitas), 

vagy az ur, azaz ‚világosság’ vagy ‚tűz’ és a banal, azaz ‚válasz’ 

szavak összetétele. Világosság volt tisztes életvitelében, tűz volt 

lángoló szeretetében, válasz volt tanítása mélységében. Világosság 

volt vagy fény, mivel a fény kellemes a ránézésben, szellemi a 

lényegében, égi a helyzetében, hasznos a tevékenységében. Így ez a 

szent szeretetre méltó volt életvitelében, szellemi a világ 

megvetésében, égi a szemlélődésben és hasznos a hit hirdetésében. 

A fagyosszentek utolsója, a szőlőmívelők és a velük közös érdekű 

kádárok és kocsmárosok félve tisztelt patrónusa, egyike a népies 

kalendárium főalakjainak minálunk is. De míg hazánkban csak egy-

két közmondás és szólásmód, meg a napjához fűződő néphit ápolja a 

hírnevét, addig Németország közepe táján és Németalföldön 

valóságos kultusz tárgya volt egészen a legújabb időkig. 

 

 

Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi 

kiadásából 
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        Az egyházfő száműzetésben, a dél-itáliai Salernóban 

fejezte be életét, 1085. május 25-én. VII. Gergely 

személyében a középkor legjelentősebb pápája állt az egyház 

élén, aki több évtizedes kitartó küzdelem során keresztülvitt 

egyházjogi és erkölcsi reformjaival – a Cluny-i reformok 

szellemében – újjászervezte a hanyatló egyházi társadalmat, 

valamint megalapozta a pápaság világi hatalmának III. Ince 

(ur. 1198-1216) alatti fénykorát. 

 
 
 
 

 
 

 

1085. május 25-én hunyt el VII. Gergely pápa. 

(Sovana, 1020/1025 körül – Salerno, 1085. 

május 25.)  

A középkori egyház egyik legjelentősebb 

reformpápája, a keresztény Európa feletti 

főhatalomért folytatott invesztitúraharc korai 

szakaszának főszereplője. 
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Szentháromság (lat. Trinitas Sancta): az egy, élő és igaz Isten misztériuma: Atya, Fiú és 

Szentlélek, három személy egyetlen lényegben. 

A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Miután az üdvösség 

történetének eseményeit megünnepeltük, mintegy összefoglalóul hitünk legszentebb 

misztériumát ünnepeljük. 

A liturgikus ünneplés csak később kezdődött. Bár a VI. században már megtalálhatók 

voltak az ünnep nyomai, de csak a VIII. századból fennmaradt Geláziusz-féle 

szakramentárium közli a Szentháromság prefációját. Ugyanakkor megtalálható a 

Szentháromságról való mise az úgynevezett fogadalmi (votív, ma: alkalmi) misék között, 

amelyet Alkuin (+804) tours-i apát készített, állított össze Nagy Károly részére a votív 

miséket az egész hétre, vasárnapra pedig a Szentháromságról szólót. Ezt az összeállítást 

szeretete jeléül elküldte a fuldai rendtársaknak. 

Az ünnepet Stephanus, Lüttich püspöke (+920) vezette be. Elrendelte városában, majd 

szép zsolozsmát is szerkesztett az ünnepre. Ebből is látható, hogy életében jelentős 

szerepet játszott a Szentháromság tisztelete. 
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